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piątek, 21 styczeń 2022 15.00-20.00

6

wykład Prawo gospodarcze Spółka akcyjna a spółka z o.o. 1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych, 2. 

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 3. 

ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o 

zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów, 4. Rozporządzenie Rady 

(WE) nr 2157/2001 z dnia 8 

października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej,

r.pr. Iwona Gębusia
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sobota, 22 styczeń 2022 9.30-14.45

6

konwersatorium Prawo gospodarcze Reprezentacja spółek prawa handlowego 1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych, 2. 

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 3. 

ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o 

zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów,

not. Maciej Biwejnis
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sobota, 22 styczeń 2022 15.00-17.30

3

wykład Prawo o notaroacie i etyka

zawodowa notariusza

Zasady prowadzenia kancelarii notarialnej - biurowość 1.Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - 

Prawo o notariacie; 

2.Rozporządzenie MS z dnia 28 

czerwca 2004 roku w sprawie 

maksymalnych stawek taksy 

notarialnej (Dz. U. z 2013, poz. 237 

ze zm.), 3. Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 

1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 

notarialnych oraz przekazywania na 

przechowanie dokumentów sądom 

rejonowym. 4. Uchwała Nr 12 

Krajowej Rady Notarialnej z dnia 29 

listopada 1991 r. - Regulamin 

wewnętrznego urzędowania 

kancelarii notarialnej.

not. Elżbieta Barej-Magiera
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piątek, 28 styczeń 2022 15.00-20.00

6

zajęcia praktycznePrawo cywilne rozwiązywanie kazusów 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny ), 2. ustawa z dnia 

23 kwietnia 1964r. przepisy 

wprowadzające kodeks cywilny

not. Ewa Helena Serafin
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sobota, 29 styczeń 2022 9.30-16.30

8

wykład Prawo gospodarcze Wyznaniowe osoby prawne w obrocie notarialnym, obrót 

cywilnoprawny z udziałem fundacji, stowarzyszeń i związków 

wyznaniowych innych niż kościół katolicki

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach 2. Ustawa z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach, 3. ustawy 

regulujące stosunek Państwa do 

innych wyznań niż Kościół 

Katolicki, 4. Ustawa z dnia 20 lutego 

1997 roku o stosunku Państwa do 

gmin wyznaniowych żydowskich w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 5. Ustawa 

z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w 

RP, 6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 

r. o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, 7. Kodeks prawa 

kanonicznego 1983, 8. Konkordat 

między Stolica Apostolską a RP 

not. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gonet
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